
Alapfrekvencia mérések 

Mérési utasítás 
Összeállította: Bárdi Tamás 

Felvétel: 
Készítsen felvételt saját beszédhangjáról a következő mondatok 
valamelyikével: 
Macska a habszivacson. 
Belekötött a vasbetonba. 
Bemondta a köztévé. 
Egyszer egy az kettő 
Nem úgy ugat a nagykutya. 
Aggkorodban fogsz sietni. 
CoolEdit program az alábbi beállításokkal: 
Formátum: Windows PCM (*.wav), 16000 Hz, 16 bit, mono 
SNR: a beszédjel és az egyéb zajok aránya legyen legalább 20 dB. 
(Nem kell róla ábrát készíteni, csak megnézni, hogy jó-e.) 
A wave file pontos nevét rögzítse a jegyzőkönyvben. 
Elemzés: 
A Matlab parancssori utasítások segítségképpen a sorok között. (Az alapfreq.zip-et 
mindenki töltse le és tömörítse ki a munka könyvtárába.) 
Olvassuk be a wave file-t Matlab-ba: 
[x, fs] = audioread('azénhangom.wav'); 

Biztos ami biztos, nézzük meg és hallgassuk meg: 
plot( x ); sound( x, fs ); 

Számítsuk ki az LPC hibajelet a beszédjel teljes hosszában: 
e = lpcerror1( x, 16, 480 ); 

Válasszunk zöngés hangzókhoz tartozó 768 minta hosszú szakaszokat x-ből, majd 
elemezzük őket. 
Kiválasztás: 
x1 = x(n1-767:n1); 

plot( x1 ); Jegyzőkönyvbe 
Számítsuk ki az autokorreláció függvényét (ACF) 256 mintáig: 
r1 = acf(x1,256); 

Számítsuk ki a négyzetes különbség függvényt (ASDF) 256 mintáig: 
d1 = asdf(x1,256); 

A time-lag-et skálázzuk át másodpercre 0-256 mintáig: 
t = (0:256)/fs; 

Rajzoljuk ki ACF és ASDF –et a time-lag függvényében: 
plot( t, r1 ); figure; plot( t, d1 ); Jegyzőkönyvbe 
Az ábrákon keressük meg az ACF megfelelő csúcsát, ugyanígy az ASDF megfelelő 
mélypontját és olvassuk le a vízszintes koordinátájukat (ez remélhetőleg ugyanott lesz a 
két ábrán) és tároljuk egy t0 változóban. 
Számítsuk ki az alapfrekvenciát (ha van): 
f0 = 1/t0 Jegyzőkönyvbe 
Válasszuk ki ugyazezt a szakaszt az LPC hibajelből 
e1 = e(n1-767:n1); plot( e1 ); Jegyzőkönyvbe 
Rajzoljuk ki és próbáljunk pitch-mark-okat (a nagyobb csúcsokat) kijelölni az ábrán. 
Olvassuk le hányadik mintánál vannak a pitch-mark-ok, majd a leolvasott minta értékeket 
növekvő sorrendben tároljuk egy p nevű tömbben. És most számoljunk ebből 
alapfrekvencia értékeket: 
f0 = fs./(p(2:end)-p(1:end-1)) Jegyzőkönyvbe 
Mekkora különbségek vannak ezek között és az előbbiekben (ACF, ASDF) meghatározott 
f0 értékek között? Jegyzőkönyvbe 
Összesen fejenként két kiválasztott szakasz elemzése kell. 
Végül keressen olyan szakaszt, ahol a beszédben zöngésedés vagy zöngétlenedés ment 



végbe a felvétel tanúsága szerint (a mondat írott változatához képest). Próbáljon erről 
meggyőző ábrát illeszteni a jegyzőkönyvbe. 
A fölvett wave file-t nyissa meg a WaveSurfer.exe programmal és készítsen vele pitch 
kontúrt. Az ábrát kérem a Jegyzőkönyvbe 
Ha nincs fönt a gépen a WaveSurfer, akkor: 
http://www.speech.kth.se/wavesurfer/wavesurfer-185-win.zip 
Jegyzőkönyv: 
Tartalmazza a hallgató nevét, e-mail címét, a mérés idejét, helyét, és a felhasznált 
eszközöket. Az érdemi részt a fenti jelzések és útmutatások szerint. 
A Jegyzőkönyvet és a wavefile-t küldje el a takacs.gyorgy@itk.ppke.hu címre, a határidő a 
mérés napján éjfél. 
A levél tárgya Alapfrekvencia legyen! 
Jó munkát! 


